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 السبلـ عليكم ورضبة هللا وبركاتو

 ،إف اغبمد هلل تعاىل حنمده ونستعُت ابهلل تعاىل ونستغفره

 ونعوذ ابهلل تعاىل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،

 إنو من يهده هللا تعاىل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو،

 ا عبده ورسولو.وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أف ؿبمدً 

 ،،ٍب أما بعد،
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 تاؽبم،كم قِ اتلوف وحُ قَ مسألة أصناؼ من يػُ كنا ُب اؼبرة السابقة وصلنا إىل 
 أخذان النوع األوؿ وقلنا أف ىناؾ قسمُت كبار:

 قاتلوفنتسبُت إىل اإلسبلـ يُ وانس من اؼبُ  –اتلوف قَ كفار يػُ 
 وقلنا أهنم ثبلث أنواع:أصناؼ من يقاتلوف من الكفار  من: نتهينا اؼبرة السابقةا

 النوع األوؿ : اليهود والنصارى واجملوس
 النوع الثاين : من كاف من غَت أىل الكتاب واجملوس،

 قاسوا على اجملوس أـ ال،وذكران اؼببحث الطويل عند أىل العلم ىل ىم سيُ 
 ومسألة عبدة األواثف من العرب ومن غَت العرب،

ؤخذ من كل وىو أف اعبزية فبكن أف تُ  نا ُب النهاية قوؿ اإلماـ مالكورجحّ 
ؤمنوا  يُ وس ىؤالل ليسوا لهىل كتاب وال اؼبشركُت قياًسا على اجملوس، ألف اجمل

أخذ فع، كل ىذا ال يصح طاؼبا أف النيب كتاب، أنو كاف ؽبم شبهة كتاب فرُ 
قاس على اجملوس كل ، إذا جيوز أف يُ اليهود والنصارى ىؤالل أىل كتاباعبزية من 

 الكفار من غَت أىل الكتاب مثل البوذيُت واؽبندوس وأي ملة.

 عبزية من عبدة األواثف ُب اعبزيرة العربية؟مل أيخذ ا أما عن قضية ؼباذا النيب 
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بعد أف دخل الناس ُب دين هللا أفواًجا فلم يبقى ُب اعبزيرة  ألف اعبزية مل تنزؿ إال
 العربية مشرؾ.

إذف جيوز أف تؤخذ اعبزية من أي  :بعض أىل العلم مثل اإلماـ أبو حنيفة قاؿ
اآلف مل يعد فيهم عبدة  حد سوى من عبدة األواثف من العرب، واغبمد هلل العربأ

 لؤلواثف.
 فسيتفق قوؿ اإلماـ أبو حنيفة مع اإلماـ مالك ُب واقع العمل.

 

 قاتلوف:النوع الثالث من الكفار الذين يُ 
 قروف على اعبزية ابإلصباع.رتدوف وىؤالل ال يُ اؼبُ 

 زية،اعبوىذه مناذج قليلة لكنها لو حدثت ال جيوز أف تُقبل منهم 
 ستتابوف ويقتلوف.ف ومن ترؾ دينو، كل ىؤالل يُ اؼببلحدة واؼبرتدو 

 

 النوع الثاين فبن يقاتلوف:
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 وىذه ىي اؼبسألة اػبطَتة اليت فبكن تكوف ُلب البحث أصبًل،
 البحث مقصود بو ىذا اعبانب:

 نتسبُت من اإلسبلـ.قاتلوف من اؼبُ من يُ 

 م،فة قتاؽبصِ  قاتلوف من الكفار وتناولنا ُب الفصل السابق أصناؼ من يُ 
نتسبُت لئلسبلـ، والشك ونتناوؿ ُب ىذا الفصل بياف أصناؼ من يقاتلوف من اؼبُ  

 ُب خطورة ىذه اؼبسألة،
 ىذه أخطر ما يكوف، ؼباذا؟

 عصومة، مسلم مع مسلم.ألننا سنتكلم عن دمال ُب اعبملة مَ 
"  فإف أمر الدمال وحرمتها من أعظم األمور كما قاؿ النيب صلي هللا عليو وسلم : 

 صب دماً حراماً "من دينو ما مل يُ  سحةٍ يزاؿ اؼبسلم ُب فُ ال 
 صحيح البخاري : اؼبصدر | البخاري : احملدث | عبدهللا بن عمر : الراوي

 [صحيح] : خبلصة حكم احملدث | 6862 :الصفحة أو الرقم
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 نغلط ُب مسألة فقهية، ،يعٍت أنت ُب ِحل واألمور تسَت
 ذا على كذا،ونغلط ُب ترجيح قوؿ، نقوؿ سنقيس ك

 كل ىذه مسائل سهلة مازاؿ األمر فيو براح وفيو سعة.
 إف وقع ُب الدـ تكوف مشكلة كبَتة. ما مل يصب دماً حراماً 

طق الشهادة فقاؿ الرجل بعد نُ  النيب صلي هللا عليو وسلم على أسامة قتلوُ  وغلظّ 
 صلي هللا عليو وسلم : 

تفعل ببل إلو إال هللا إذا جالت يـو " أقتلتو بعد أف قاؿ ال إلو إال هللا ، فكيف 
  القيامة "

 صحيح مسلم : اؼبصدر | مسلم : احملدث | جندب بن عبدهللا : الراوي
 صحيح : خبلصة حكم احملدث | 97 :الصفحة أو الرقم

 عوًذا،عوًذا، ليست مشكلة أف يقوؽبا تَ أسامة بيعتذر ويقوؿ أنو قاؽبا تَ 
 اؼبهم أنو قاؿ ال إلو إال هللا.

 "يف تفعل ببل إلو إال هللا إذا جالت يـو القيامة فك"
 در ُب دمال اآلؼ،ىذا الكبلـ نقولو اليـو للناس اليت زبوض ُب الدمال وتُ 
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 ؽبا. ناقضٍ أو مُ  ناؼٍ بل اؼببليُت اؼبعصومة اليت تقوؿ ال إلو إال هللا ومل أتت دبُ 
 فكيف يفعلوف ببل إلو إال هللا إذا جالت يـو القيامة.

  يح قوؿ النيب صلي هللا عليو وسلم :وَب الصح
  " أوؿ ما يقضى بُت الناس يـو القيامة ُب الدمال "

 صحيح مسلم : اؼبصدر | مسلم : احملدث | عبدهللا بن مسعود : الراوي
 صحيح : خبلصة حكم احملدث | 1678 :الصفحة أو الرقم

 
أو قتل  قتاؿٍ  قدموا علىفوجب على اؼبسلمُت أف حيًتزوا أعظم التحرز قبل أف يُ  

 ،أوضح من مشس النهار ـ إال ببينةٍ من ثبت لو حكم اإلسبل
 صلي،يُ بيقُت، بيقوؿ ال إلو إال هللا و  إذف واحد ثبت إسبلمو

أو  عي فيها جهلبهة مسألة جيوز فيها أتويل أو فبكن يدّ ىذا إسبلـ يقُت، أتٌب لشُ 
دمو وفبكن  دربذلك وتُ  حتماؿ وتقوؿ كفرّ ما إىل ذلك، وفيها مائة ألف إ

بيقُت أشد منو ُب إال اتل!!! ىذا ال جيوز، فبل يزوؿ إسبلمو إال إذا ثبت بيقُت قَ يػُ 
 اإلسبلـ. ىذا خروجو من



 

 السابعةأصوؿ الدعوة                                             احملاضرة 

 معهد شيخ اإلسبلـ العلمي
 ىػ 8ٔ41/ 7ٔ41لعاـ  ة الثالثةالفرق

 

7 

 تالو،أيًضا ال نريد أف نبقى ُب ىذا اعبانب ونًتؾ قتاؿ من أمر الشرع بقِ 
 خَت األمور الوسط، وقاؿ تعاىل:

ِلكَ  }  ،[41ٔ]البقرة: {َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا وََكذََٰ
فبل أتٌب انس وتقوؿ ال نقاتل، والناس زبرج وتقوؿ الكفرايت والردة الصرحية 

 وىدـ رموز ومقدسات اإلسبلـ ونقوؿ ال!!
 ال، ىناؾ انس أمر الشرع بقتلهم وقتاؽبم،

 أوضح من مشس النهار. عتدى عليها إال ببينةٍ وعصمة البد أف تُثبت وال يُ 

 من أمر الشرع بقتالو حفظاً لرأس )اؼبسلمُت( لواوَب نفس الوقت يلزما إف يقات
 : ماؿ اإلسبلـ حىت قاؿ ابن ىبَتة فيما نقلو

 ،)) إف قتاؿ اػبوارج أوىل من قتاؿ اؼبشركُت 
اؼبشركُت ىم اليهود والنصارى الذين يقولوف أف هللا اثلث ثبلث نًتكهم ونقاتل 

عتدين أو ة أو مُ انس سنأٌب ُب القوؿ بعد ذلك عنهم أهنم مسلمُت ولكن بغا
 عندىم أتويل، نًتؾ ىذا ونقاتل ىذا!! كيف؟
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 يقوؿ:
 واغبكمة فيو أف قتاؽبم حفظ لرأظباؿ اإلسبلـ، 

اؼبسلمُت ىؤالل ىم رأس اؼباؿ، فعندما سبرؽ مارقة من اؼبسلمُت فأنت بذلك رأس 
 مالك يضيع، فأنت ربفظ رأس مالك أواًل.

طلب الربح وحفظ  د الدفع()جهاد الطلب وليس جها وَب قتاؿ أىل الشرؾ 
 .رأس اؼباؿ أوىل(( 

 إذف حضرتك عندؾ مشروع بو رأس ماؿ وفيو أرابح،
 ظر للربح؟تهدد رأس اؼباؿ، ىل ربافظ على رأس مالك أـ تنىناؾ تديد يُ 
 افظ على اؼبسلمُت،افظ على رأس مالك أواًل أي ربُ ربُ 

لناس اليت تفعل وا سلم، حنافظ على اؼبسلمُت من التفلتفنحن اآلف مليار م
شبهات فبكن زُبرج الناس من ملتها؟ أـ نطلب من اؼبشركُت ونقاتلهم جهاد طلب 

 ونقوؿ ؽبم ادخلوا ُب دين اإلسبلـ؟
حافظ على اؼبليار مسلم أواًل وصحح عقائدىم ورد الشبهات عنهم وسكت 

 الناس اليت تشكك ُب أجبدايت وأساسيات دينهم،
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 للدخوؿ ُب دين هللا أفواًجا. شركُت وأفتحهابعد ذلك ُأطلب الربح ُب ببلد اؼب
إذف قتاؿ اػبوارج كبلـ اإلماـ ابن ىبَتة ىنا معناه أف اػبطر القريب من الداخل 

 أشد من اػبطر البعيد.
 

إف قتاؿ اػبوارج أوىل من )عندما قاؿ  قتاؿ اؼبشركُت )كبلـ ابن ىبَتة( ومقصوده
 ،قتاؿ الطلب الذي ىو فرض كفاية (قتاؿ اؼبشركُت

 ،ماؿ اإلسبلـ أيضاً  ع فهو حفظ لرأسأما الدف 
ال أيٌب أحد ويقوؿ اؼبشركُت دخلوا على ببلدان ويريدوف أخذىا فنقوؿ ال حنن 

 سنًتؾ ببلدان ونذىب لقتاؿ اػبوارج!!
 هدد رأس اؼباؿ األصلي.نا ىذا أيًضا يُ ال، اؼبشركُت عندما أيتوا إلي

ة وَب ترؾ قتاؿ من لـز قتالو من بل ىو أعظم ببل شك إذ ُب تركو تبديل اؼبل 
التأويل الفاسد اؼبذمـو دينع  إال أف القتاؿ على )أتويل اؼبلة( اؼبسلمُت أتويلها

 .حنراؼ اؼبهلك الذي سار ُب طريقة اليهود والنصارى حىت صاروا إىل الكفراإل
نتبو قاتلوف من اؼبسلمُت ونقوؿ إقدمة وحنن نتحدث عن أصناؼ من يُ إذف ىذه مُ 
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 مجمة دـ مسلم.ُب اػبطأ ُب إىدار دـ مسلم، أو سفك ؿبَ  أف تقع
رمة دـ اؼبسلم، وإف زواؿ أكثر من ذلك ُب تغليظ حُ  ىناؾ أحاديث للنيب 

 الدنيا وما فيها أىوف عند هللا من دـ امرل مسلم.

 

 نتسبُت إىل اإلسبلـمن يقاتلوف من اؼبُ  أصناؼ

، عدة طوائف من أىل القبلةوردت أدلة الكتاب والسنة واإلصباع ابألمر بقتاؿ 
 ،أىل البغي وقطاع الطرؽ ومن أىب قبوؿ الفرائض والتزامها إصبااًل: وىم

 . ، وإف مل خيرج عن الدين كمانعي الزكاةامتنع عن شريعة من شرائع اإلسبلـو  
 متنع عن شعَتة،ل، ىو يقوؿ أان مسلم وأصلي ولكن إوال أي شيمل يكفر 

 قسمُت كبار: هممقسّ فيُ 
 : الطائفة األوىل : البغاة *

 ( .49توجد )صفحة 
 (.88ع الطرؽ )صفحة قتاؿ احملاربُت وقطّا  :والطائفة الثانية
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 م اؼبسلمُت من يقاتلوف إىل نوعُت:قسّ إذف سيُ 

 :  الطائفة األوىل : البغاة
 تعاىل:ُب قتاؽبم قولو األصل 

نَػُهَما فَِإف بَػَغْت ِإْحَداُُهَا َعَلى } َوِإف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت اقْػتَػتَػُلوا فََأْصِلُحوا بَػيػْ
نَػُهَما  اأُلْخَرى فَػَقاتُِلوا الَّيِت تَػْبِغي َحىتَّ َتِفيَل ِإىَل َأْمِر اَّللَِّ فَِإف فَاَلْت فََأْصِلُحوا بَػيػْ

َا اْلُمْؤِمُنوَف ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَػُْتَ * َوَأْقِسُطوا ِإفَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطُتَ اِبْلَعْدِؿ  ِإمنَّ
 [ٓٔ-9]اغبمجرات: {َأَخَوْيُكْم َواتػَُّقوا اَّللََّ َلَعلَُّكْم تُػْرضَبُوفَ 

نَػُهَما  إذف األوؿ الصلح. فََأْصِلُحوا بَػيػْ
 غاة.من ىنا أتى اسم البُ  فَِإف بَػَغتْ 

صباعة اؼبسلمُت حىت أتد ىذه الفتنة البد أف تدخل ُب قتاؿ،  َقاتُِلوا الَّيِت تَػْبِغيفػَ 
الظامل والطاغي ومن أىب الصلح وأىب اػبضوع للشرع البد من قتالو حىت ال تشتعل 

 قاتل ىذه الفئة الباغية.نُ انر الفتنة ُب اؼبسلمُت وربرؽ اجملتمع كلو 
 أي حىت ترجع. َحىتَّ َتِفيَل ِإىَل َأْمِر اَّللَِّ 

 أي إذا ظبعوا الكبلـ وارتدعوا. فَِإف فَاَلتْ 
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 (:4ٓٔ/8قاؿ ابن قدامة ُب اؼبغٌت )
  :وَب ىذه اآلية طبس فوائد 

 . ، فإنو ظباىم مؤمنُتم مل خيرجوا ابلبغي عن اإلديافأهن أحدىا :
 فهم واحدة ابغية،َوِإف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت اقْػتَػتَػُلوا 

صلح بينهما وواحدة مل ترضى ابلصلح فسماىم مؤمنُت ختلفوا ودخلنا نُ نُت إأو اث
 لبغي عن اإلدياف.وا ابخيرج مل غاة ألهنمولكن بُ 

 . أنو أوجب قتاؽبم الثانية :
 . نو أسقط قتاؽبم إذا فالوا إىل أمر هللاأ الثالثة :

 . : أنو أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه ُب قتاؽبم الرابعة
ل رأوا أف األوؿ ـبطيل والثاين ـبطىأولُت ىم كاف عندىم عذر، ىم ألهنم مت

 ل وعليو حق كذا، قاؿ ال،ا نصلح بينهما وقلنا أف فبلف ـبطىفاشتبكوا، فدخلن
 أصل ىذا حقي وما إىل ذلك، طبًعا حنن ىنا نتحدث عن طائفتُت،

 وفرد!!  اوليس فردً 

 د ليس ىذا اؼبقصود،فرد وفرد ال حيدث قتاؿ، يعٍت لو صلح بُت واحد وواح
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ذبد عائلة كبَتة  ،لكن إف كانوا قبيلة وقبيلة، عائلة وعائلة مثلما حيدث ُب الصعيد
 جًدا، وعائلة كبَتة جًدا وىذا معو سبلح وىذا معو سبلح،

ؼ فرد، أو قبيلة وقبيلة لة منهم ال تقل عن ألف أو ثبلثة آالأفراد كل عائ
 وىكذا.

أف ؽبا حقوؽ ُب حقوؿ نفط حدودية بينها وبُت  عتدّ فبكن دولة ودولة، العراؽ إ 
 الكويت، وأف الكويت تسحب من حقوؿ النفط ىذه وتبيعها، 

 روىم وقالوا ؽبم أف ىذه اؼبنطقة اتبعة لنا،حذّ 
 الكويت قالت ال، فهذه حقنا التارخيي ُب كذا وكذا وكذا،

 فقامت العراؽ دخلت الكويت هبذه الذريعة،
دت وقالوا أف ىذا الكبلـ عداوف من اعبيش العراقي  نعقجامعة الدوؿ العربية ا

حسُت أف زبرج، مل خيرج!! قاؿ  لكوييت الشقيق، اؼبطلوب اي صداـعلى الشعب ا
 ت أصبًل كانت اتبعة لنا وكانت جزل من العراؽىذه حقي وأرضي، والكوي

 وؿبافظة عراقية سابقة!! ىذا بغي وظلم،
ما دخل إىل الكويت أيًضا أشيال من الظلم واألفعاؿ اليت فعلها اعبيش العراقي وقت
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والبغي الذي فعلوه، حرؽ آابر البًتوؿ والتنكيل ببعض الناس وما إىل ذلك، 
 فاجملتمع الدويل كلو والدوؿ العربية أدانتو،

َوِإف طَائَِفَتاِف ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت اقْػتَػتَػُلوا  }ربققت ُب ىذه اغبالة قولو تعاىل إذف بذلك 
نَػُهَما فَِإف بَػَغْت ِإْحَداُُهَا َعَلى اأُلْخَرى فَػَقاتُِلوا الَّيِت تَػْبِغي َحىتَّ َتِفيَل  فََأْصِلُحوا بَػيػْ

 {ِإىَل َأْمِر اَّللَِّ 
 كما حدث أهنا كانت ـبطط لدخوؿ أمريكا إىل اؼبنطقة، واغبل  

لكن لو نتحدث عن حل شرعي كاف البد من وجود قوات من الدوؿ العربية 
الكويت، ألنو سيكوف ىدفها اإلصبلح وربرير الكويت  واإلسبلمية لتحرير

وإخراج القوات العراقية من الكويت إىل العراؽ بدوف أف يكوف ىناؾ قتل بدوف 
 داعي، وبدوف أف يكوف ىناؾ تدمَت للبلد، 

 بدوف أف يكوف ىناؾ سبركز للقوات األمريكية وقواعد دائمة، 
 فهذه من اؼبصائب اليت تبعت حرب الكويت، 

 د قواعد دائمة للقوات األمريكية ُب اػبليج، ال زبرج، وجو 
 عملوا قواعد دائمة ُب الكويت، ،فهل سيحرروا الببلد وخيرجوا!! ال
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 وقواعد دائمة ُب قطر، وقواعد دائمة بعدما دخل إىل العراؽ،
جيوشهم أصبحت عندان، لكن اغبل األمثل كاف أف العراؽ لن يستطيع أف يواجو 

 إلسبلمية أبًدا، حىت لو بدعم دويل،الببلد العربية وا
لو أردان دعم دويل ألننا لن نستطيع أف نواجو اعبيش العراقي إذف يكوف قواـ 

 اعبيش من الدوؿ اإلسبلمية ومساعدات دولية،
 ولكن مل حيدث ذلك!!

ما حدث أف القوات األمريكية كانت ىي اليت تدخلت دبشاركات رمزية من 
 لقيادة، الدوؿ العربية وكاف ؽبا ىي ا

 وىم قادوا اؼبنطقة بعد ذلك هبذه القواعد الدائمة.
 أتٌب ؽبا أحكاـ بعد ذلك، :حنن نريد أف نقوؿ أف صفة قتاؿ البغاة ىذه

 أنو ال جُيهز على جرحيهم مثبًل وىذه ؽبا أحكاـ.
 القوات األمريكية عندما أتٌب لُتخرج القوات العراقية ىل ستعمل هبذه األحكاـ!!

 ال ديكن.

 . بعة : أنو أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه ُب قتاؽبمالرا
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ىو مل ُيسقط عنهم التابعة، ىم عملوا حصار مرير للعراؽ سنوات طويلة بعد 
 وا العراؽ تكلفة اغبرب كلها من البًتوؿ اليت سبلكو،اغبرب، ودفعّ 

وعندما وجدوا أف الشعب العراقي سيموت من اعبوع قالوا لو النفط مقابل 
 الغذال!!

وذلك أي أهنم ظبحوا للعراؽ بتصدير بعض النفط مقابل بعض األغذية األساسية 
 وطبًعا كاف ىناؾ حصار جوي وما إىل ذلك. واألشيال الضرورية عنده،

 

 . اػبامسة : أف اآلية أفادت جواز قتاؿ كل من منع حقاً عليو
 ُب الصعيد مثبًل عائلتُت وحدث بينهما قتاؿ، 

ها القيادات وحضر فيها الناس وقضوا أف العائلة ُعقدت جلسة عرفية حضر في
عتدية وعليها تسليم القتلة، فبلف وفبلف للقبيلة األخرى أو للشرطة أو الفبلنية مُ 

 متنعوا ماذا نفعل؟للقضال ليحكم فيها، إ
عتدين قاتلوف حىت يؤخذ منهم اؼبُ ومعهم أسلحة يُ  تحمجزين مثبلً طاؼبا ىم مُ  قاتلوف،يُ 

 وُيسلموا.
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  :اػبارجوف عن قبضة اإلماـ أصناؼ أربعةوقاؿ : 
 حبسب عددىم ومتأولُت أـ ال، فيقوؿ:

اعتو متنعوا وخرجوا عن طإ )أي صباعة أو أفراد وليسوا فرد واحد( قـو أحدىا :
 ،وخرجوا عن قبضتو بغَت أتويل

 إماـ وأننا ـبطئوف،  ويل أي ليس ؽبم شبهة ىم يقولوف حنن نعلم أنوبغَت أت
 الل صباعة من قطاع الطرؽ والبلطمجية.بلطمجة!! إذف ىؤ 

 .منفرد فهؤالل قطاع طرؽ ساعوف ُب األرض ابلفساد أيٌب حكمهم ُب اببٍ  

 .88سيأٌب ؽبم فصل ُب صفحة 
 أف ىذا ليس ويل أمر وأف ىذا ليس حباكم شرعي، ال يقولوا مثبلً 

 أو بيقولوا أننا خرجنا عليو بسبب ظلمو وبغيو، ال بلطمجة فقط!!
 وا أمواؿ الناس وما إىل ذلك.خرجوا ليأخذ

  ؽبم نعةَ ال مَ  )أعداد متناثرة( يسَت ؽبم أتويل إال أهنم نفرٌ  قوـٌ  الثاين :
  ثنُت والعشرة وحنوىم،االكالواحد و  )ليسوا ؾبموعات(
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 ،ؿ أكثر أصحابنا وىو مذىب الشافعيفهؤالل قطاع طريق ُب قو 
  ألف ابن ملمجم ؼبا جرح علياً قاؿ للحسن : 

ألنو  )اغبسن( الروح، ُمرض عدة أايـ وبعدىا مات، فيقوؿ ألبنو بقيت فيو
 صاحب اغبق والقصاص :

 . وإف مت فبل سبثلوا بو )أي اتركوين وأان سأتصرؼ معو( إف برئت رأيت رأيي
 نتحر وقتل نفسو،بعد ذلك ا

ع طريق، ىو خرج على اإلماـ علي بن أيب طالب وليس طاوىذا دليل على أنو ق
 عاقب.قاتلوف، ىو وحده سيُ ئفة من أىلو يُ نعة أو طالو مَ 

 : اغبنابلة( ئمةاػببلؿ من أغبلـ ) فلم يثبت لفعلو حكم البغاة قاؿ: وقاؿ أبو بكر
 . ال فرؽ بُت الكثَت والقليل وحكمهم حكم البغاة

ال، ىو حكمهم حكم البغاة ُب أهنم سيقاتلوف وىو سيكوف شخص واحد أو 
 حسب ما فعلوه، اإلماـ سيمسكهم ويعاقبهم  ،ثنُتا

 خذوا أمواؿ الناس سيعاقبهم،قطعوا الطريق وأ
 قتلوا أحد سيقتلهم قصاًصا.
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 اػبوارج : الثالث :
 يزة فبكن تكوف كلها موجودة فيهم أو بعضها،وىؤالل ؽبم صفات فبُ 

 ولكن ىناؾ صفات أساسية لن تتخلف.
ًا من طلحة والزبَت وكثَت كفروف ابلذنب ويكفروف عثماف وعلياً و الذين يُ  

 ة.الصحاب
 وا كل التحكيم،كفرّ ة أهنم يُ طبًعا ىذا ُب زماف الصحابة كاف ؽبم ظِب 

 كم إال هلل"،كل من رضي ابلتحكيم قالوا " إف اغبُ 
 راد هبا ابطل،، يُ قولة حقٍ  لذلك قاؿ علي بن أيب طالب :

 هبا ابطلهم، كل من رضي ابلتحكيم من الطرفُت، قواو يريدوف أف يس
 يب طالب ومن طرؼ معاوية بن أيب سفياف.من طرؼ علي بن أ

فرىم، مثل معاوية بن أيب سفياف حكموا بكُ ىؤالل الذين كفروا و كاف قد وىل بعض 
وغَتىم،كانوا والة ُب زماف عثماف وغَته وكثَت من بٍت أمية كانوا والة ُب عهد 

مر ف عُ تتبع غبكاـ الوالايت ُب زمامر أيًضا، يعٍت اؼبُ عثماف وكانوا والة ُب عهد عُ 
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القدرة على القيادة فوالىم و وكثَت منهم كانوا من بٍت أمية، عمر رأي فيهم القيادة 
 غَتىم، فقالوا أف ىذا سبب تكفَتىم لو. وعُتّ  عثماف

 .ويستحلوف دمال اؼبسلمُت وأمواؽبم 
 وف ابلذنب،كفرّ داعش وىم من يُ  :إذف اليـو من ابب التطبيق العملي يعٍت

لة فبكن يكوف فيها أصل اػببلؼ سائغ أو غاية ما فيها أيٌب اليـو على أي مسأ
 أهنا ذنوب، وحيكم على الناس بكفرىم فيها، 

 ؽبم،اويستحلوف دمال اؼبسلمُت اؼبعصومة وأمو 
 فيهمجم مثبًل على ثكنات للمجيش اؼبصري ُب سينال،

 بيقيموا نقاط تفتيش، ،نتشرين فيها ىناؾأو ُب العراؽ وسوراي ُب األماكن اؼبُ 
احد يكوف عنده نوع من اؼبعاصي أو ما إىل ذلك ال ينضم إليهم أو يرفض وأي و 

عادي الدولة اإلسبلـ ُب العراؽ والشاـ عادي الشريعة ويُ التعاوف معهم، يقولوا أنو يُ 
 عادي الدولة،)داعش( ويقولوا أنو يُ 

بقتلهم، ال يتعاوف معهم أو كاف من ضمن  ابلُكفر ٍب كمفهذه تمة جاىزة للحُ 
من ضمن أحرار الشاـ أو  بتقاتل فواحد مثبلً  ىم ىناؾ فصائلاآلخر،  الفصيل
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 من ضمن اعبيش اإلسبلمي أو جيش النصرة أو اعبيش اغبر أي شيل،
ىل فر دوف أف تسألو وجب للكُ عندىم اإلنضماـ للمجيش اغبر ىذا ُب حد ذاتو مُ 

 اعبيش اغبر ىذا عميل!!يعمل مع اعبيش اغبر،  ىووحد أـ ال، أنت مُ 
 ُب الواقع السوري أـ ال، .. ال أعلم إف كنتم تعلموف شيًئاأف اعبيش اغبر ىذامع 

نشق ق من اعبيش السوري )جيش الدولة( إلكن اعبيش اغبر ىذا فصائل أو فيال
 عندما جالت ؽبم األوامر بضرب الشعب، 

بشار األسد بدأ يتعامل  ،رعا وبعض اؼبدف السوريةيعٍت بعدما بدأت الثورة ُب دِ 
 تظاىرين،ابلعنف، فأتت أوامر لطوائف من اعبيش أف تضرب ُب اؼبُ معهم 

 فهناؾ طوائف مل ترضى ابلضرب فانفصلوا عن اعبيش،
 نفصلُت ىؤالل عندىم توجهات إسبلمية؟ىل اؼبُ 

، ستقلُت عن اعبيش السوري فكونوا نواة وظبوىا اعبيش السوري اغبرال، ىم مُ 
البديل النظاـ تعترب أف ىذا فبكن يكوف   القوة الدوليةعٍتييتلقى دعم من اػبارج، 

 لنظاـ بشار،
 فَتيدوف بديل مستقلُت، إسبلميىم ال يريدوف بديل 
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 عادي اإلسبلميُت،اعبيش اغبر ىذا بعضهم علمانيُت، وبعضهم ال يُ 
 لكن ألنو يتلقى دعم من اػبارج من تركيا مثبًل ومن أمريكا وما إىل ذلك،

 رتدين من أجل الدعم الذي يتلقوه،مُ فداعش يقولوا أف اعبيش اغبر كلو 
 قاتلة بشار،وفعبًل ىم يتلقوا دعم، ولكنو يتلقى دعم غبماية نفسو وأسرتو ومُ 

 ،عارضوه إبتداًلارضت عليو اغبل اإلسبلمي ال يرضت عليو الشريعة وعَ لكن لو عَ 
بدليل أهنم ُب أماكن كثَتة مثل حلب وغَتىا بيتعاونوا مع الفصائل اإلسبلمية 

 صرة وما إىل ذلك،ى مثل جيش اإلسبلـ والنُ األخر 
كل   نج اعبوية ُب حلب أو مطار حلب مثبلً يهاصبوا قاعدة عسكرية مثل قاعدة مِ 

 اجم مطار حلب ىذا،جتمعت على أهنا تُ عارضة السورية إصفوؼ اؼبُ 
 فمنها اعبيش اغبر وابقي الفصائل اإلسبلمية، فيتعاوف معها،

ضم للمجيش اغبر أو يتعاوف معو يكوف كافر لكن داعش وحدىا قالت أف من سين
 بهة.!! ىذا طبًعا تكفَت ابلشُ وبعين

 لذلك حنن نقوؿ فبا ال شك فيو عندي أف داعش ىؤالل من اػبوارج،
 وا ابلشك وابإلحتماؿ وابلظن وابلتأويل وبكل شيل،كفرّ ألهنم يُ 
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 أي شبهة يضعوا كافر.
مثل اػبوارج ُب زماف علي بن أيب عاقبوف عليو تأويلُت أتويل فاسد يُ سلمُت مُ ىم مُ 

 طالب، التطور الطبيعي لفكر تنظيم القاعدة ىو داعش،
 نعم، :ستخباراتيةتتسلل ما بُت صفوفهم عناصر ا

لؤلسف الشديد أف اؼبسلمُت اعبدد ُب أؼبانيا وُب أوراب بيسهل اإليقاع هبم ُب فكر 
 داعش، يقنعوىم بسهولة، ؼباذا؟

ة طاغية ُب الغرب وبيمجد شعارات رفع راية اإلسبلـ ىو بيمجد أف اغبضارة األوربي
 شعارات براقة خيدعوه هبا وإقامة دولة اػببلفة، ،واعبهاد

شبهات داعش تنطلي على بعض اؼبسلمُت الذين نشأوا وولدوا  ،زبيل واحد
 فهموه اإلسبلـ،مسلمُت، فما ابلك بواحد دخل ُب اإلسبلـ حديثًا وىم من يُ 

 ريدونو، فيكوف اإلسبلـ أف أجاىد!!فيفهموه اإلسبلـ الذي ي
 كيف؟   كما كاف جُياىد النيب،  فيقوؿ أان أريد أف أجاىد

يقرأ ُب كتب اإلسبلـ  :يقولوا لو أنو ال يوجد جهاد إال ُب العراؽ وسوراي، واػببلفة
 والتاريخ وعظمة اػببلفة اإلسبلمية،
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؟ عند أبو بكر البغدادي !!  أين اػببلفة اليـو
 كر البغدادي، فكثَت من ىؤالل خُيدعوا هبذا،فيذىب إىل أبو ب

ُب مشاؿ أؼبانيا  ُب مدينة ُتسمى بريننأان كنت ُب أؼبانيا، مشاؿ أؼبانيا مثبًل ىناؾ 
 فيها أنصار كثَتة جًدا لداعش، وكانوا بيهددوا األخوة السلفيُت وما إىل ذلك،

 د،تأولُت بتأويل فاسمبلل، ال ىم مسلمُت مُ فهذا ليس معناه أهنم عُ 
 فرىم.وطبًعا سنأٌب ُب الكبلـ على خبلؼ أىل العلم ُب كُ 

 إذف السمة األساسية للخوارج ىي التكفَت ابلذنب،
اليـو داعش صاروا أسوأ من اػبوارج ألهنم أوقات  ،عندىم التكفَت ابلذنب ىذا

كفروا لهشيال فيها خبلؼ وليست ذنوب من باحات، وأوقات يُ كفروا ابؼبُ يُ 
 نتخاابت كفار!!أف كل من يشارؾ ُب االا األصل، يعٍت يقولو 

 نتخاابت من الدديوقراطية، والدديوقراطية كفر!!ؼباذا؟ ألف اال
عاصرة اليت قالت أف الدخوؿ ُب أين فتاوى العلمال واؽبيئات اإلسبلمية اؼبُ 

جائز لتحكيم  :نتخابعاصرة عن طريق االنتخاابت وُب العملية السياسية اؼبُ اال
ك وىذه فتوى الشيخ ابن رر أو لتقليل اؼبفاسد أو ما إىل ذلالشرع أو لدفع الض
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 نتخاابت الكويتية،ت، وفتوى الشيخ ابن عثيمُت ُب االنتخاابابز ُب اال
 نتخاابت اعبزائرية،وفتوى الشيخ األلباين ُب اال
 نتخاابت األردنية.وكاف لو فتوى أيًضا ُب اال

 ؟ نتخاابت ُسئلوا ىل جيوز الدخوؿ فيهاكلهم قبل اال
 وىذا نظاـ دديوقراطي، وؾبامع فقهية كثَتة قالت ىذا الكبلـ.

 ،حكم الشعب للشعبتعٍت داعش عندىم أصبًل الدديوقراطية 
 وىم يقولوا ال، إف اغبكم إال هلل، 

 فحكم الشعب ىذا يكوف كفر، فكل من وافق عليو يكوف كافر،
 كل ىذا تكفَت ابلعمـو ُب مسائل أصبًل خبلفية.

أان أرى أهنا جائزة وفبكن تكوف  :شاركة ُب العملية الدديوقراطيةفلنقوؿ أف اؼب
 قاؿ أهنا واجبة. خاابت الكويتية لفظًانتستحبة والشيخ ابن عثيمُت ُب االمُ 

الشيخ ابن عثيمُت يرى أهنا واجبة، وأان أرى أهنا فبكن أف تكوف ُب بعض األحياف 
 .ُب بعض األحياف ستحبة وتصل للوجوبمُ 

الدخوؿ ُب التصويت فوصل للممجلس أو انئًبا عن الدائرة واحد متنعت عن لو  
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فاسد، يعٍت اآلف دائرة مثل كفر الشيخ ىناؾ واحد من أىل الصبلح ُب اعبملة، 
 رتشي، وىناؾ واحد حرامي ومُ 
 رتشي،نتخاابت فوصل اؼبُ أىل الداينة امتنعوا عن الذىاب ُب اال

، رامي وصل وسيأكل حقوؽ الناسرتشي اغبأيشبوف صبيًعا، ؼباذا؟ ألف الرجل اؼبُ 
رتشُت كلهم سيكونوا موجودين فسيمرروا القوانُت ػبدمة رجاؿ واعبماعة اؼبُ 

 للفقرال، اؿ وخدمة الفاسدين ولن يفعلوا شيئااألعم
 فوقتها نكوف قد وقعنا ُب اإلٍب.

قراطية تتأرجح ما بُت الوجوب نتخاابت أو الدخوؿ ُب العملية الدديو فممكن اال
 جعلها اإلابحة،، إبابستحواال

معهم سنقوؿ أهنا مكروىة أو حراـ، واحد فعل اؼبكروه أو اغبراـ يكوف   تنزالً 
 !!ا؟كافرً 

اػبوارج ُب زماف علي بن أيب طالب كانوا يقولوا أف من يسرؽ كافر أو من يزين  
 كافر، الزان والسرقة كبائر، إذف اآلف داعش مثل اػبوارج؟

 ػبوارج كانوا يكفروا ابلذنوب الصرحية،ف األىؤالل أسوأ من اػبوارج، 
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 ستحبة.داعش يكفروا ُب أشيال فيها خبلؼ وفبكن تكوف واجبة ومُ 
وانسحب قوات كبَتة  )العراؽ( وصلىم ظهروا على السطح عندما دخلوا إىل اؼبُ 

 ساانت األسلحة تركوىا ُب اؼبخازف وىربوا،من اعبيش العراقي بًت 
 تعمدة،مُ أان شرحت غبضراتكم أف ىذه سياسة 

نية وتسيطر القوات العراقية تنسحب أماـ داعش، فداعش تدخل احملافظات السُ 
يتعاونوا مع اؼبوجود، فسعليها، أىل السنة وىم السكاف ال حوؿ ؽبم وال قوة 

فيتعاونوا مع داعش، داعش تقوؿ ؽبم حنن سنقيم اغبدود ونعمل كذا وكذا، 
 فالناس تتعامل معهم ألهنم يريدوا أف يعيشوا،

اغبشد الشعيب يدخلوا ىذه  ما ُيسمى فالقوات األمريكية مع اعبيش العراقي مع
 احملافظات مرة أخرى يفرغوىا من أىلها ويدخلوا فيها الشيعة،
 كاف اؼبطلوب قبل ذلك أف العراؽ تقسم إىل ثبلث مناطق، 

 األكراد ُب الشماؿ، أىل السنة ُب الوسط، والشيعة ُب اعبنوب،
 األكثرية الشيعية ُب اعبنوب منطقة صغَتة،لبية و األغولكن اؼبناطق 

فَتيدوا أف يفرغوا أماكن من ؿبافظات أىل السنة مثل دايلة وصبلح الدين يريدوا 
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 تفريغها من أىل السنة فماذا يفعلوا؟ يًتكوىا لداعش،
 وصل بدوف معركة أصبًل!!نسحب من اؼبُ اعبيش العراقي إ

اؼبالكي ومع رؤسال اعبيش العراقي سابًقا بتهم  قق مع نورالربؼباف العراقي اغبايل حيُ 
 ربر أماـ داعش،اإلنسحاب الغَت مُ 

رئيس الوزرال اغبايل أعطى سلطات واسعة جًدا للحشد الشعيب،  عباديحيدر ال
ىم قادة مار اغبكيم و در، واتبعة لعَ قتضى الصَ وىم عبارة عن قوات طائفية اتبعة ؼبُ 

 الشيعة ىناؾ وبعضهم ليس عراقي،
 شيعة العراؽ كلهم اآلف اؼبرجعية الدينية ؽبم السيستاين،

قيم ُب العراؽ وىو اؼبرجعية والسيستاين ليس عراقي أصبًل إمنا ىو إيراين لكن مُ 
 الدينية ؽبم.

 
 .اػبوارج : الذين يكفروف ابلذنب

اآلف داعش يقولوا  ،ومن صور التكفَت ابلذنب طبًعا نتكلم عن األمور الواقعية
رتدين ويقتلوىم ابلتفمجَتات اليت ربدث ُب سينال وما يش اؼبصري مُ عن جنود اعب
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 إىل ذلك.
 رتدين؟سؤاؿ: ؼباذا يكوف جنود اعبيش اؼبصري مُ 

 يقولوا أف النظاـ اغباكم والسيسي والنظاـ كلو كفار!!
عتربان أف النظاـ اغباكم ىكذا فعبًل، ن غَت موافقُت على ىذا الكبلـ( إتنزاًل )وحن

 ي العسكري الغلباف!!ما ذنب اعبند
 جعلوا أقصى ما عنده وىو اإلنضماـ للمجيش معصية!!

حنن  ،كم تقدـ اعبندي اؼبصري إلدال اػبدمة العسكريةوصف هبا حُ أقصى شيل يُ 
 نراىا واجبة ألنو حيمي حدودان، أان أرى أهنا واجبة،

فيو  فلنمجعلها تنزاًل على قوؽبم أهنا معصية وليس البد أف ينضم ؽبذا اعبيش ألنو
 سميها معصية.القادة الفبلنيُت فنُ 

 أنت ابؼبعصية ىذه كفرتو وىذا ىو قوؿ اػبوارج ىم يكفروا ابؼبعصية.
 نضماـ للمجيش كفر!!اال ،تقوؿ ال

كيف!! فلنعترب أف قادة اعبيش فيهم ما فيهم، أنت وصفتهم بوصف أان غَت وافق 
 عليو، تنزاًل سنوافق على ذلك، ولكن ما ذنب اعبنود؟
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 صلوا ويصوموا وفيهم انس متدينُت عاشران انس منهم،ل اعبنود يُ وىؤال
 افظُت على الصبلة، فظة لكتاب هللا عز وجل وؿبُ فيهم انس متدينُت جًدا وح

 ويشهدوا أف ال إلو إال هللا وأنت دمحم رسوؿ هللا، فلماذا تقتلوىم؟
 بهة.شُ  وقتل ألدىنإذف تكفَت ابلظن واإلحتماؿ وتكفَت ابؼبعصية 

 ىذا ىو فعل اػبوارج.إذف 
اػبوارج : الذين يكفروف ابلذنب ويكفروف عثماف وعلياً وطلحة والزبَت وكثَتًا من 

 .إال من خرج معهم الصحابة ، ويستحلوف دمال اؼبسلمُت وأمواؽبم
 تقوؿ من معنا يكوف مع الدولة والشريعة وما إىل ذلك، ،داعش تفعل ذلك

 ومن ضدان يكوف ضد الشريعة.
ل من شهرين وىو اؼبتحدث واغبمد هلل قُت َت ألبو دمحم العدانينُب خطاب خط

 سم داعش قُتل من شهرين ُب غارة،الرظبي اب
 يقوؿ: عاـ اؼباضيكاف لو خطاب خطَت ال

 " من ليس معنا فهو ضد الشريعة"
 قاتل،تقاتلة نسميها طوائف بتُ حنن نقوؿ أف ىناؾ طوائف مُ 



 

 السابعةأصوؿ الدعوة                                             احملاضرة 

 معهد شيخ اإلسبلـ العلمي
 ىػ 8ٔ41/ 7ٔ41لعاـ  ة الثالثةالفرق

 

31 

 ُب طائفتنا يكوف ضد الشريعة!! ّدعى أف من ليس معنالكن ال أحد أبًدا ا
 فهؤالل يقولوا أهنم الطائفة الوحيدة اليت تدعو للتحكيم ابلشرع،
 فمن يقاتلنا يكوف بيقاتل الشرع، إذف من يقاتلنا يكوف كافر،

من خيرج فيها على اإلماـ  :حتكر اغبق، حىت حنن نقوؿ أف اػببلفة العظمىىو ا
 ال يكوف كافر.

 عبماعة ىل يكفروا اػبوارج؟سؤاؿ: أىل السنة اآلف وا
 اػبوارج ألهنم خرجوا على اإلماـ، كفرّ اعبماىَت ال تُ 

 ه.كفرّ يعٍت لو فعبًل ىو اػببلفة العظمى اؼبفروض أف من خيرج عليو ال يُ 
 يعٍت علي بن أيب طالب هنع هللا يضر اػبوارج قاتلوه وسألوه ىل حنن كفار؟

 ، من الكفر بغوا، إخواننا بغوا علينا ،ال :قاؿ
إذف علي بن أيب طالب مل يكن ليكفر اػبوارج وىو إماـ اؼبسلمُت وأمَت اؼبؤمنُت، 

 وا من خالفهم.كفرّ عوا أهنم يطبقوا الشرع وبيُ وداعش بيدّ 
كما قلت غبضراتكم بيستعملوا حرب  تغلبُت تغلب كامل،ىم ُب الواقع ليسوا مُ 

ىم  ال ليس ذلك، ،العصاابت، يعٍت ىم بيقيموا دولة دبؤسسات وبيقدموا للناس
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 بيسطروا على مكاف وعندما أتٌب قوات أخرى بيهربوا،
 الرِقةفهم ُب الواقع ديكن اؼبكاف الوحيد الذي يصدؽ عليو القوؿ ىي ؿبافظة 

 سيطرين عليها سباًما،السورية ألهنم مُ 
ال يوجد أي فصيل آخر ُب ىذه اؼبنطقة، لكن بقية األماكن أخذوا وردوا وحدث 

 شد وجذب.
 ،تأخرين أهنم بغاة حكمهمحابنا اؼبُ ر قوؿ الفقهال من أصفظاى 

، ومالك هور الفقهال وكثَت من أىل اغبديثوىذا قوؿ أىب حنيفة والشافعي وصب 
وذىبت  .قتلوا على إفسادىم ال على كفرىم ستتابتهم ، فإف اتبوا وإالإيرى 

كمهم مرتدوف ح إىل أهنم كفارٌ  )وىذا قوؿ غَت صحيح( طائفة من أىل اغبديث
 .اؼبرتدين وتباح دماؤىم وأمواؽبم حكم

 على ماذا استدلوا؟
 :استدلوا حبديث النيب 

ينِ  من ديُرقوف "  . " الرَِّميَّةِ  من السَّهمُ  ديُرؽُ  كما الدِّ
 صحيح مسلم : اؼبصدر | مسلم : احملدث | علي بن أيب طالب : الراوي
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 صحيح : خبلصة حكم احملدث | 1066 :الصفحة أو الرقم
 خرج منو، خرج من الدين فأصبح كافر، فهم يستدلوا بذلك. :مرؽ من الدين أي

 جبل اغببلؿ ُب سينال مثبل أو أي مكاف ُب الصحرال() فإف ربيزوا ُب مكافٍ  
سائر ػػػصاروا أىل حرب ك والسبلح()معهم القوة  وكانت ؽبم منعة وشوكة 

 .الكفار
 قاتلوف مثلهم.سائر الكفار يعٍت يُ ػػػػمل يصبحوا كفار ولكن صاروا أىل حرب ك

 .وإف كانوا ُب قبضة اإلماـ 
)أي ُب السمجوف مثبًل أو اؼبعتقبلت، فاؼبشايخ مثبًل ُب فًتة السبعينات حيكوا أف  

 حد،عتقل واكر ُب مُ ُب اؼبعتقبلت يصنفوا كل فِ 
فكاف ىناؾ طائفة من اػبوارج يكفروا بعض ويكفروا بقية اإلسبلميُت ويكفروا كل 

 الناس، فماذا يفعل اإلماـ وىم ُب قبضتو؟
ربت أعناقهم وكانت أمواؽبم فيئاً ال ، فإف اتبوا وإال ضُ ؼبرتدينستتابة اإستتاهبم كإ 

 . يرثهم ورثتهم اؼبسلموف
 رتدين.أهنم يقولوا أهنم مُ  ليو،ىذا كبلـ أىل اغبديث وحنن ال نوافق ع
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قاؿ ابن اؼبنذر : ال أعلم أحدًا وافق أىل اغبديث على تكفَتىم وجعلهم  
 . رتدينكاؼبُ 

 ىذا الصنف الثالث ُب كبلـ ابن قدامة.
 طاع الطرؽ أي البلطمجية.قُ  :األوؿ

 األفراد )واحد وحده(. :الصنف الثاين 
 اػبوارج. :الصنف الثالث

خلعو  (يطلبوف) اإلماـ ويروموفىل اغبق خيرجوف عن قبضة من أ قوـٌ  والرابع :
غاة حيتاج ُب كفهم إىل صبع اعبيوش فهؤالل البُ  (قوة) ، وفيهم منعةلتأويل سائغ

 . .أىػ. ـبتصراً 
 ىذا من كبلـ اإلماـ ابن قدامة.

الفوف اإلماـ ابػبروج عليو (: الذين خيُ 0ٓ/ٓٔقاؿ النووي ُب روضة الطالبُت : )
 ،اغبقوؽ ينقسموف إىل بغاة وغَتىم ياد واالمتناع من أدالوترؾ االنق

  :-أما البغاة فتعترب فيهم خصلتاف 
 .يعتقدوف بسببو جواز اػبروج على اإلماـ أف يكوف ؽبم أتويلٌ  إحداُها:
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 طاع طريق وبلطمجية.انتبو لو مل يكن ؽبم أتويل لن يكونوا بغاة، بل قُ 
 غاة.لكن طاؼبا عندىم أتويل يسموا بُ 

 ا قلت لك صداـ حسُت كاف يقوؿ أف لو حق ُب الكويت أصبًل،كم
 افظة عراقية، ويقوؿ أف ىذه اترخيًيا كانت جزل من العراؽ،وكاف يعتربىا ؿبُ 

 سرقوا منهم آابر البًتوؿ )أتويل(.وكاف يقوؿ أهنم يَ 
 .يعتقدوف بسببو جواز اػبروج على اإلماـ أف يكوف ؽبم أتويلٌ  إحداُها:

و عليهم فلو خرج قـو عن الطاعة ومنعوا اغبق ببل أتويل توجِ أو منع اغبق اؼبُ  
كابرة ومل نادًا أو مُ أو لآلدميُت عِ  )الزكاة( سوال كاف حدًا أو قصاصاً أو مااًل هلل

وكذا اؼبرتدوف ٍب  طاع طريق()أي يصبحوا قُ  فليس ؽبم أحكاـ البغاة يتعلقوا بتأويلٍ 
 ،عتربو مُ إف كاف بطبلنو مظنوانً فهالتأويل للبغاة 

عترب  ين أنو ال يُ قطوعاً بو فوجهاف أوفقهما إلطبلؽ األكثر وإف كاف بطبلنو مَ  
 .كتأويل اؼبرتدين

 مجة أي أتويل،حنن نقوؿ أف البغاة ىم انس خرجوا على اإلماـ حبِ 
ستساغ؟ جيوز الشبهة مقبوؿ؟ مُ ىذه عندىم سبب جعلهم خيرجوا، ىذا السبب أو 
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 وأتويل ابطل؟ ليس بصحيحأف نتحدث فيو؟ أـ أصبًل كبلـ 
 رتدين أو غَت مقبوؿ منهم.ة إذف ىم مُ لو أتويل ابطل ونظاـ سفسط

عترب أو حتماؿ فيكوف مُ  يعٍت ىو أتويل ابطل ولكن ىناؾ اظنوانً لو كاف بطبلنو مَ 
 مقبوؿ، فنتحدث معهم.

 قطوًعا بو وجهاف، قطوًعا أي بطبلف أتويلهم وشبهتهم مَ وإف كاف بطبلنو مَ 
 قهما أنو يعترب. أوف :يقوؿ

 . ، وقد يغلط اإلنساف ُب القطعياتوالثاين يعترب ويكفى تعطيلهم فيو 
 يعٍت أتويلهم ىذا بعيد جًدا، كبلـ غَت مقبوؿ مطلًقا ولكن سنعتربه.

 نعتربىم بغاة: أما الصفة الثانية حىت

)أي  الثانية : أف يكوف ؽبم شوكة وعدد حبيث حيتاج اإلماـ ُب ردىم إىل الطاعة
 ،إىل كلفة ببذؿ ماؿ أو إعداد رجاؿ ونصب قتاؿ ىت نرجعهم إىل النظاـ العاـ(ح

 ،أفرادًا يسهل ضبطهم فليسوا بغاة فإف كانوا
 واحد أو اثنُت أو ثبلثة سيمسكهم ونتنهي اؼبسألة.

من  أو موضعٍ  أو قريةٍ  بلدةٍ من األصحاب ُب الشوكة أف ينفردوا ب وشرط صباعةٌ  
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 .الصحرال
عم األغلب لن يكوف ؽبم شوكة وال األاف يتحصنوا فيو، وىذا ُب أي يكوف ؽبم مك

 منعة إال إذا كانوا ُب مكاف ؽبم، 
 سيذىبوا إىل مكاف من  األماكن اليت تضعف قبضة الدولة ُب السيطرة عليها،

 مثل سينال أو الصحرال الغربية.
 .عترب ذلكحققوف أنو ال يُ واألصح الذي قالو اؼبُ  

 ستقلوا بو.ف ىم إليس شرط أف يكوف مكا

 .ستعصاؤىم وخروجهم عن قبضة اإلماـإعترب وإمنا يُ  
 ُب السبعينات )أحداث اعبماعة اإلسبلمية( كانت أحداث طويلة،

حتلوىا، أخذوا السبلح وقتلوا م دخلوا على مديرية أمن أسيوط، وامنها أهن
 العساكر وما إىل ذلك وسبّنعوا وربّصنوا فيها، وكانوا ؾبموعة كبَتة.

يتدخل فيها اعبيش ُب القتاؿ ما بُت اعبماعة كاف أوؿ مرة   ،تدخل اعبيشف
 اإلسبلمية والدولة كانت ُب ىذه الواقعة، وكانت ُب عيد األضحى،

دخلوا على مديرية أمن أسيوط واحتلوا عدة أماكن لكن أُهها كانت مديرية أمن 
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 أسيوط، وأسيوط تعترب عاصمة الصعيد وأكرب ؿبافظة ُب الصعيد،
 كرب تعداد سكاف، وأكرب مديرية أمن، وأكثر سبلح كاف فيها،وأ

وأهنى فدخلوا مديرية أمن أسيوط واحتلوىا، وصار فيها القتاؿ حىت تدخل اعبيش 
 األمر.

وشرط صباعة من األصحاب ُب الشوكة أف ينفردوا ببلدة أو قرية أو فيقوؿ: 
 .موضع من الصحرال

ستعصاؤىم وخروجهم إوإمنا يعترب  ،رب ذلكعتحققوف أنو ال يُ واألصح الذي قالو اؼبُ 
فوفوف جبند اإلسبلـ حصلت حىت لو سبكنوا من اؼبقاومة وىم ؿبَ  عن قبضة اإلماـ

 . الشوكة

 

تحصنُت ُب يريد أف يقوؿ أنو حىت لو حاوطهم اعبيش من كل مكاف ولكن ىم مُ 
 مكاف فهذه تسمى شوكة فساعتها يقاتلوف.

مطاع إذ ال  تبوعٌ كة ال ربصل إذا مل يكن ؽبم مَ قاؿ اإلماـ : جيب القطع لهف الشو 
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 .قوة ؼبن ال جيمع كلمتهم مطاع
 اإلماـ النووي ذكر صفتُت اتفقنا عليهم:

 ونرى إذا كاف ىذا التأويل سائغ أـ ال،  أف يكوف ؽبم أتويل
 بطبلنو مظنوف أـ بطبلنو مقطوع.

 .أف يكوف ؽبم شوكةاألمر الثاين 
ويكوف ؽبم مدينة أـ  ؟و البد أف يكوف ؽبم قائدىل من متطلبات الشوكة ىذه أن

 ال؟
 مدينة وقلنا ىذا ليس شرط، فممكن أف يتحصنوا ُب مكاف أو قرية أو مبٌت.

أان أريدؾ وأنت تسمع ىذا الكبلـ تفهم عن ماذا يتحدث الناس حىت لو أنك 
وبعض الناس على أف اعتصاـ رابعة  علي صبعةغَت موافق عليو، عندما كاف خيرج 

 نطلق، رج وجيوز قتلهم، كاف يتحدث من ىذا اؼبُ خوا
استتب  الكبلـ، ولكن ىو يقوؿ أف األمر فبكن أف أكوف غَت موافق على ىذا

عتصموا ُب ب للقيادة العسكرية ىؤالل الناس استتللقيادة العسكرية، بعدما ا
 مكاف وطُلب منهم أف خيرجوا فلم خيرجوا، 
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ا(، عبنة تقصي اغبقائق اليت ًب عتصاـ أف يكوف مسلح )كما أدعو فبدأ اال
 تشكيلها بعد فض أحداث رابعة قالت:

 عتصاـ رابعة بدأ سلمًيا ٍب حدث فيو سبلح بعد ذلك،أف ا
 عتصاـ ُب النهضة ورابعة،ألنو طبًعا كاف اعتصاـ كبَت وكاف ىناؾ ا

عتصاـ النهضة كانت تقوده ُب الغالب اعبماعة اإلسبلمية لذلك صباعة األخواف ا
  كانت ال تظهر ىناؾ على منصة النهضة،اؼبسلمُت

 عتصاـ النهضة ىذا كاف مسلح.فا
 وللعلم اعبماعة اإلسبلمية ُب ىذه األشيال أذكى من األخواف،

 عندما بدأوا يروا اعبيش والشرطة وذبهيزات كبَتة ىربوا،
 دافعة حدثت ُب النهضة أـ ُب رابعة؟ىل تعلموا أف أكرب أعداد قتلى والقتاؿ واؼبُ 

 ة، فماذا حدث ُب النهضة مع أف كاف فيها سبلح أكثر؟رابع
 فهربوا،  ،فهموا أف اؼبوضوع ال طاقة ؽبم بو
( ربصنوا ُب كلية وحكْت ذلكللعلم بعضهم )وىناؾ انس حضرت وقائع حقيقية 

 امعة القاىرة واليت كانت قريبة من ميداف النهضة، جبندسة اؽب
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فاوضات وقالوا مُ  اأرسلو حاصر اؼبكاف وكانوا لهعداد كبَتة، فعندما وجدوا اعبيش 
 .اذىبو ، فاعبيش وافق وتركهم يذىبحنن نستسلم ونريد أف ن

 
 نتصب ؟نصوب ؽبم أو مُ وىل يشًتط أف يكوف فيهم إماـ مَ  *

 . وجهاف ويقاؿ قوالف أصحهما عند األكثرين ال يشًتط .أىػ. ـبتصراً 
 الفرؽ بُت الوجو والقوؿ عند الشافعية واغبنابلة:

يكوف قوؿ عن اإلماـ، يعٍت اإلماـ الشافعي رضبو هللا قاؿ قوؿ ُب اعبديد  ؿالقو 
 وقوؿ ُب القدًن فيكوف قوالف ُب اؼبذىب.

أي وجو عند األصحاب أي عند البيهقي أو عند ابن اؼبنذر وىم  وجهاف
 أصحاب اإلماـ الشافعي.

 اؼبسألة مرتُت فيت ُبستُ ف ُب اؼبذىب فإذف اإلماـ أضبد االاغبنابلة عندما يقولوا قو 
 فىت ابلكراىة مثبًل.فىت ابعبواز ومرة أَ ومرة أَ 

ج ج ىذا على أصوؿ اؼبذىب واإلماـ ابن قدامة خرّ أما وجهاف فاإلماـ اػببلؿ خرّ 
 وجو آخر وىكذا.
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 .قاؿ الشيخ خليل ابن إسحاؽ اؼبالكي
تصر خليل ىذا مثل دستور ظبو ـبُ تصرات اؼبالكية اصاحب ـبتصر من أشهر ـبُ 

ختصرات وكل ىذا على م ويشرح الشروحات وخيتصر اؼبُ لكية، يشرح وينظّ اؼبا
 تصر خليل من أشهر كتب اؼبالكية.ـبُ 

 ُب ـبتصره :  قاؿ الشيخ خليل ابن إسحاؽ اؼبالكي
)اإلماـ العادؿ فبل يكوف  أو ػبلعو فللعدؿ الباغية فرقة خالفت اإلماـ ؼبنع حقٍ 

 . واقتاؽبم وإف اتب إماـ جائر أو إماـ ظامل(
 اتلوا.قَ تأولُت أيًضا يػُ لعل مقصوده وإف أتولوا، يعٍت مُ 

، ختصر خليل: البغي لغًة ىو التعديقاؿ أضبد الدردير ُب الشرح الكبَت ؼبُ 
متناع من طاعة من ثبتت إمامتو ُب غَت معصية وشرعاً: قاؿ ابن عرفة ىو اإل

 .ولو أتواًل .أىػ دبغالبةٍ 
اعة ولكن بشرط أف اإلماـ تكوف ثبتت متناع عن الطتعريف واضح وصريح، اال

 إمامتو، وتثبت إمامتو إما ابلتغلب أو إبمامة شرعية،
وذلك ُب غَت معصية، ألنو لو أمر دبعصية ال طاعة ؼبخلوؽ ُب معصية اػبالق، 
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 قوة وشوكة كما قلنا.َمنعة و غالبة أي يكوف عنده ودبُ 
عن طاعتو ُب مكروه ع متنإ، ومقتضاه أف من وقولو ُب غَت معصية متعلق بطاعة

 .يكوف ابغياً 
 دبباح يلزمك أف تطيع، ؾلو أمر  حنن قلنا ديتنع عن طاعتو ُب غَت معصية إذاً 

 ُب كل األحواؿ ستطيع،ستحب يلزمك أف تطيع دبُ  ؾأمر 
اػبالق،  نتهى الكبلـ فبل طاعة ؼبخلوؽ ُب معصيةحرَّـ اإذف متبقي شيئُت، أمرؾ دبُ 

 متنع عن طاعتو ُب مكروه فيكوف ابغًيا.من اؼ( إمنا لو أمرؾ دبكروه )فيها ِخبل
 .وقيل ال ذبب طاعتو ُب اؼبكروه 

نبقى ُب اؼبتفق عليو، واؼبتفق عليو أنو لو أمر دبباح أو دبستحب أو واجب يطاع، 
 حـر فيمتنع.أما إف أمر دبُ 
 الكراىة تزوؿ ابغباجة أو ابلضرورة، ،لو أمره دبكروه وفيو مصلحة عامة

 ماـ أمر بشيل عامة الناس فهذه اؼبسألة يكوف فيها كراىة مثبًل،يعٍت مثبًل اإل
متثاؿ الناس كن أف تكوف ىناؾ مصلحة عامة من إفالناس تسمع وتطيع ألف فب

 صبيًعا لذلك.
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متنع ال يكوف ابغياً وىو األظهر ألنو من اإلحداث ُب الدين ما ليس منو فهو فاؼبُ  
 . تبعال فرض الصبح مل يُ فإذا أمر الناس بصبلة ركعتُت بعد أد ردٌ 

هنى عن الصبلة ُب أوقات الكراىة، فاإلماـ أمر  ذكر مثاؿ ىنا دبثبًل أف النيب 
ال ُب وقت الكراىة فيقولوا  وىذا يكوف ،بحالناس بركعتُت بعد أدال فرض الصُ 

 ابغًيا. وقتها اإلنساف يكوفال حد يسمع كبلمو و أ

خالفت اإلماـ الذي ثبتت إمامتو قاؿ : )الباغية فرقة( أي طائفة من اؼبسلمُت 
ويزيد بن معاوية : مل تثبت إمامتو ألف أىل اغبمجاز مل يسلموا  ،تفاؽ الناس عليوإب

 .لو اإلمامة لظلمو
  بن الزبَت أف يكوف من البغاة،ىو يريد أف يقوؿ ىذا الكبلـ حىت خيّرج عبد هللا

 ألف عبد هللا بن الزبَت خرج على يزيد بن معاوية،
اإلماـ خبروجو على يزيد بن  لزبَت ىنا كاف ابغًيا وخارًجا عنىل عبد هللا بن ا

 معاوية؟
 تفقت على إمامتو،شروط اػبروج أف يكوف اإلماـ قد ا ال، مش

 مت لو.الناس صبيًعا ابيعتو وسلّ 
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ستخلفو ابيع لو أىل الشاـ وأىل اوية بن ايب سفياف هنع هللا يضر ااوية عندما معيزيد بن مع
 بايعوه، فلم تستقر اإلمامة،اغبمجاز مل يُ 

وقتها عبد هللا بن الزبَت إبمامة اغبمجاز، وظل أمَتًا على اغبمجاز سنُت حىت  ستقلفا
 حدث القتاؿ بينهم.
 .لموموا لو اإلمامة لظُ سلّ ز مل يُ ويزيد بن معاوية : مل تثبت إمامتو ألف أىل اغبمجا

 .وانئب اإلماـ مثلو 
 نفس الكبلـ حيدث لو واحد خرج على انئب اإلماـ، ،ىذا تفريع

اإلماـ مثبًل األعظم اػبليفة عنده انئب على مصر وانئب على العراؽ وانئب على 
 الشاـ وانئب ُب كل مكاف،

 ، فيكوف نفس اػبروج على اإلماـ.نوابفواحد خرج عن ال
)أي وجب على ىذه  )ؼبنع حق( هلل أو آلدمي وجب عليها  وانئب اإلماـ مثلو

 .وكأدال ما عليهم فبا جبوة لبيت ماؿ اؼبسلمُت كخراج األرض كزكاةٍ الطائفة(  
 يعٍت اآلف طائفة ذبمع خراج األرض، ما ىو خراج األرض؟

 م عليهم،قسّ فتحوىا تُ األصل أف الغزاة الفاربُت عندما يدخلوا أرض ويَ 
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 مها على الصحابة،عندما فتح خيرب قسّ  النيب 
 موىا عليهم،وكلما كاف الغزاة بيفتحوا أرض يقسّ 

تسعت الفتوحات فكانت اعبيوش بدؿ أف تفتح قرية أو مدينة ُب زماف عمر ا
 فمجيوش اؼبسلمُت فتحت الشاـ،  أصبحت تفتح ببلد،
 األردف ولبناف وسوراي وفلسطُت، :والشاـ ىذه أربع دوؿ

 عليهم، وزعوهوفتحوا مصر، دولة كبَتة جًدا، فأراد الغزاة أف يُ 
 اعبيش مثبًل قوامو عشر اآلؼ مقاتل العشر اآلؼ يقسموا األراضي عليهم،

 ،ذلك ُب عهد النيب  كما كاف
 فعمر هنع هللا يضر قاؿ" وماذا يبقى ألبنال اؼبسلمُت"،

 أي بعد أف تفتحوا ىذه الببلد كلها ماذا سيبقى ألبنال اؼبسلمُت،
 نوقف موضوع توزيع اآلراضي على الفاربُت ىذا ونوقفها على اؼبسلمُت،

 لك للمسلمُت كلهم،الغزاة أيخذوا الغنائم واألرض تكوف مِ  ،تكوف األرض ىذه
عًتضوا ولكن بعد ذلك الكل وافق وحدث إصباع على أف إبعض الصحابة 

 قف للمسلمُت،نوة يعٍت ابلقتاؿ وليس ابلصلح، تصبح وَ األرض اليت تُفتح عِ 
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وقتها( واؼبسلمُت  ِقبطيعٍت جيش اؼبسلمُت دخل مصر، أىل مصر قاتلوا )ال
 م، فدخلت أرض مصر ُب ملك اؼبسلمُت،ىزموى

 فكانت ىناؾ أراضي شاسعة، من الذي سيقـو بزرعها؟
قروا أىلها فيها، نًتؾ )القبط( يزرعوىا، ولكنها ليست أرضكوا إمنا ىي يقوؿ يُ 

 قابل زرعهم ؽبا؟أرض اؼبسلمُت، فما مُ 
 ظبو اػبراج ػبزينة الدولة.سنوي إ مقابل أهنم سيدفعوا إجيار

لقبطي اؼبصري بعدما دخل عمر بن العاص مصر سيدفع إجيار كل سنة إذف اآلف ا
 اآلؼ، ىو قبطي فسيدفع أيًضا اعبزية فتكوف دينار عن نفسو كل سنة، 1

 لو دخل ُب اإلسبلـ؟ 

 نت مسلم أـ ال، تعلق إبذا كألف اػبراج ىذا ليس مُ  سيدفع أيًضا اػبراج،
 تعلق لهف األرض ىذه أصبحت أرض للدولة،إمنا مُ 

 اؼبسلم يدفع اػبراج ويدفع الزكاة.ف
 إذف األرض سيمجتمع فيها اػبراج لؤلرض واعبزية لو ىو قبطي،

 وجب الزكاة.واؼبسلم سيدفع اػبراج أيًضا ويدفع الزكاة لو بيزرع شيل يُ 
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لك للدولة اإلسبلمية طوؿ ىذه األرض أرض مصر والشاـ والعراؽ بقيت مِ 
 لكو ولكنها ملك الدولة،رية، فكأهنا مِ عتبالكية إالسنُت، وملكية أىلها ؽبا مِ 

 وكانوا يدفعوا اػبراج حىت أتى اػبديوي توفيق واػبديوي إظباعيل،
 لك للدولة للناس،ابعوا األراضي اليت ىي مِ 

فتتاح لقناة السويس صرؼ سرؼ، عمل اتعلموف أف اػبديوي إظباعيل كاف مُ 
سكندرية وجيعلها مدف مثل كاف بدأ أف يبٍت ُب القاىرة واإل  عليها مليارات وفعبًل 

اؼبدف األوربية اليت كاف يزورىا، فبدأ ُب ذبميل القاىرة ويعمل األنوار واألسفلت 
 وما إىل ذلك واليت ظهرت ُب عهد إظباعيل،

 نيت ُب عهد إظباعيل،وأغلب قصور أسرة دمحم علي بُ 
 كثف جًدا جًدا من الدوؿ الغربية، ستداف بشكل مُ فإ

 يستدين من الداخل، ولكي يسدد الديوف بدأ 
لك للدولة بدأ ُب بدأ يقوؿ للناس أف األراضي اليت ىي من اؼبفروض أف تكوف مِ 

 بيعها للناس، وابع آراضي الدولة للناس ُب زمن اػبديوي إظباعيل.

 كل ىذا كنا نفسر ُب كلمة )خراج األرض(،
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 لك للدولة.خراج األرض يعٍت إجيار األرض اليت ىي أصبًل مِ 
 

 ز،رمة ذلك عليهم وإف جاأي عزلو غبُ  ( أي وخالفتو إلرادتا خلعو)أو ػبلعو 
 .متوعزؿ السلطاف ابلظلم والفسق وتعطيل اغبقوؽ بعد انعقاد إماإذ ال يُ  

 يعٍت جيوز خلعو إذا كاف فاسق أو ظامل ولكن حراـ عليهم أف خيرجوا ألنو:
 .متونعقاد إماإلظلم والفسق وتعطيل اغبقوؽ بعد عزؿ السلطاف ابال يُ 

 ل بعض اغبقوؽ، منع بعض الواجبات،طّ سلطاف ظامل، فاسق، عَ 
 جعوه.ال والعدؿ ير يُناصح، وأىل اغبَ 

 جاز ؽبم خلعو. قدروا على خلعو بدوف مفسدةٍ 
 لكن ربققت اؼبفسدة حـر عليهم اػبروج عليو.

 مفسدة مثل ماذا؟ 
ّزؿ!! ىو إماـ معو جيوش وسلطاف وما إىل ذلك، فكيف خيرج عليو الناس وىم عُ 

لن يستطيعوا خلعو إال لو ىو ضعيف وىم شوكة قوية جًدا ويستطيعوا خلعو بدوف 
 مفسدة.
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 ال جيوز اػبروج عليو إال لو ربققت عدـ وجود مفسدة من اػبروج عليو.
 لفال الدولة العباسية ضعاؼ جًدا،مثاؿ: ُب أواخر الدولة العباسية كانوا خُ 

 )وزرال بنو العباس(، لطة كلها ُب يد الوزرال والربامكةالسُ 
 لع اػبليفة طرأ عليو فسق مثبًل،سم فقط، فخَ واػبليفة كاف إ

 نشغل دببلىي الدنيا وليس لو أي شأف،وبعضهم كاف فعبًل مُ 
فوقتها جيوز ؽبم خلعو وتنصيب واحد قوي مع أنو مل خيرج عن الشرع ُب ربكيم أو 

 وؽ.سق وتعطيل اغبقلم وفِ ظُ  :ما إىل ذلك، ىو كل ذنوبو تكوف
الواقعة اليت نريد أف نستشهد هبا اترخيًيا حىت تفيدان ُب السياؽ الذي نتحدث فيو 

 ىي واقعة )ابن األشعس( وىو كاف قائد من قواد الدولة اآلموية،
قاتلوا معو عندما خلعو اغبمجاج بدأ أف جيتمع حولو قادة اعبيوش الذين كانوا يُ 

 ظامل ضخمة، اف عنده مَ غروه ابػبروج على اغبمجاج، وطبًعا اغبمجاج كويُ 
 توحش وكاف بيقتل ابلظن، وكاف سّفاؾ للدمال وكاف مُ 

ن أريد أف أقوؿ أنو كاف يقتل ولك ،أصعب من اػبوارج، وىو مل يكن من اػبوارج
حتياطًا ن فعل شيل خطأ يقتلو ويقتل جاره احتماالت، أي شيل، يعٍت فبكن مابال
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!!! 
كم ن قادة اعبيوش الناقمُت على حُ جيتمع لو، كثَت م فوقتها بدأ ابن األشعث

كم بٍت أمية، وبدأ خيرج معو لؤلسف كثَت من اآلئمة وأىل الداينة اغبمجاج وعلى حُ 
 وأىل القرآف، وطالبوا بعزؿ اغبمجاج.

وافق عندما رأى ظلم  أنو ،حينئذ عبد اؼبلك بن مرواف اآلمويأجاهبم اػبليفة 
 جتمعت معو قوات كثَتة ورأى قوتم،اغبمجاج وىم ا

 عُت ابن األشعس مكانو، أُ قاؿ ؽبم سأعزؿ اغبمجاج و 
فرفضوا وقالوا ال، حنن اآلف اؼبطالب بعدما بدأوا يكثروا وىزموا جيوش اغبمجاج 

تعاظمت قوتم وتطورت مطالبهم، بعد أف   ،وجيوش اػببلفة ُب عدة مواقع صغَتة
 كانوا يطالبوا بعزؿ اغبمجاج صاروا يطالبوا بعزؿ اػبليفة،

نتهت وبدأ يدخل معهم ُب مواجهات ليت عرضها اػبليفة اوض اقتها العر فو 
ألف من اؼبسلمُت ُب قتاؿ داخلي ما بُت 4ٓتل مباشرة وحشد اعبيوش الكبَتة وقُ 

اعبماجم"، وىي ُب موقعة شهَتة تسمى "دير  األشعثجيوش اػببلفة وكتائب ابن 
 موقعة قُتل فيها كثَت جًدا من اآلئمة والُقرال،
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 ي ُقرال القرآف(،وقعة الُقرال )أىا محىت كانوا يسمو 
عز وجل وكانت تقاتل مع ابن وحافظة لكتاب هللا فهؤالل كانوا انس ربفظ القرآف 

 ُب ىذه الفتنة. األشعث
أحببت أف أذكرىا عرًضا ألف العلمال يذكروىا من الشواىد التارخيية اليت تدؿ 

سق أو تعطيل على عواقب اػبروج على اإلماـ حىت وإف طرأ عليو ظلم أو ف
 للحقوؽ.

 

 

 ًتتب على الفقرة اليت يقوؿ فيها:مُ ىذا مالك القادـ اإلماـ كبلـ 
،  ( اػبروج عليو لشبهة قامت عندىمولواب وعظو )فللعدؿ قتاؽبم وإف أتوإمنا جي 

 . ، وأما غَت العدؿ فبل ذبب معاونتوعاونتو عليهموجيب على الناس مُ 
 البغي،أىل اتلة قعاونة اإلماـ العادؿ على مُ يعٍت مُ 

 فماذا لو كاف أصبًل اإلماـ ظامل؟ يعٍت ىو ظامل والناس خرجوا عليو؟
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 .قاؿ مالك: دعو وما يراد منو ينتقم هللا من الظامل بظامل
 للحقوؽ وفاسق وىناؾ انس خرجت عليو، يعٍت ىو ظامل ودينع

 بعض.ال لبعضهمتركهم ا
حتماؿ أف يكوف خروجهم عليو ٍب ينتقم من كليهما كما أنو ال جيوز لو قتاؽبم ال 

 . لفسقة وجوره وإف كاف ال جيوز ؽبم اػبروج عليو
 أظن أف الفقرة ىنا فيها نقص.

 .يتضح فبا سبق أف اؼبتفق عليو من صفة أىل البغي أهنم طائفة من أىل اغبق
 ىم غَت مرتدين.يعٍت اؼبسلمُت 

 ،ى اإلماـ لتأويل سائغ أخطأوا فيوؽبم منعة وشوكة خيرجوف عل 
 وىناؾ صفتُت تكلمنا ىل ُيشًتط أـ ال، 

 شًتط أف يكوف ؽبم أرض أو إماـ.وقلنا الصحيح أنو ال يُ 
 )معاوية هنع هللا يضر ومن كانوا معو(، وىؤالل كأىل اعبمل 

، ماف وال يقتص منهملظنهم أنو يعلم قتلة عثهنع هللا يضر  فُت الذين خرجوا على عليٍ وصِ 
كم قطاع الطريق كمهم حُ وخرجوا عن اإلماـ فحُ فإف كانوا ببل شوكة وال منعة 
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 .بعة قتاؽبمما أتلفوه وعدـ سقوط تَ عند اعبمهور ُب ضماف 
لو كاف ؽبم أتويل لو حصل تلف ُب اؼبمتلكات سنقوؿ أهنم متأولُت ولن حنملهم 

 لكن إذا مل يكن ؽبم أتويل وال ؽبم شوكة وال منعة،  ضماانت ما أتلفوه،
 نو.بوه يدفعوا شبرّ فما خيُ 

م ؿباربوف ساعوف ُب ، بل عناداّ وامتناعاً عن اغبق فهوإف كانوا خرجوا ببل أتويل 
 .على الصحيح ، وكذا إذا كاف التأويل غَت معتربٍ األرض فساداً 

 نتبو أننا ربدثنا قبل ذلك أف التأويل مقبوؿ أـ ال،إ
 بطبلنو مظنوف أـ بطبلنو مقطوع.

  ،ووجبت معاونتواًل جاز لو قتاؽبم فإذا كاف اإلماـ عد 
غاة وظلمة فأنت البد أف يعٍت حضرتك البد أف تساعده ألهنم انس خوارج وبُ 

 تساعده.
  ،قتاؽبم حىت يتوب ويقاتل بعد ذلك أما إذا مل يكن عداًل بل فاسقاً فبل جيوز لو

 قاتلهم.لم ويًتؾ تعطيل اغبقوؽ وبعد ذلك يُ سق ويًتؾ الظُ ىو يًتؾ الفِ 

 . قاؿ اإلماـ مالك عاف حاؿ ظلمو كماوال يُ 
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 نقف ىنا ونكمل اؼبرة القادمة.
 سبحانك اللهم ربنا وحبمدؾ أشهد أف ال إلو إال أنت أستغفرؾ وأتوب إليك


